V O O R L O P I G E R E S U L T A T E N VAN D E K Z A N D O N D E R Z O E K M E T DE PLAKBANDMETHODE1)
Provisional results of cover sand studies by the adhesive tafje method

INLEIDING
Reeds velejaren wordt zand voor verschillende doeleinden mineralogisch
onderzocht. Het is vooral Edelman geweest, die dit onderzoek nieuw leven
heeft ingeblazen. De door hem ontwikkelde methode (Edelman, 1933;
Edelman h Doeglas, 1933) wordt nog steeds gebruikt (zie o.a. Frechen &
Van den Boom, 1959 ; Vinken, 1959; Zonneveld, 1958).
Voor het vinden van kleine verschillen bleek het echter noodzakelijk de
methode te verfijnen. Zo worden thans door enige onderzoekers niet 100
deeltjes per preparaat bewerkt, doch 300. Ook wordt om bepaalde verschillen beter te doen uitkomen soms niet het materiaal van 50-500 mu onderzocht, doch beperkt men zich tot nauwere fractiegrenzen (Crommelin,
1953).
Van Baren (1953) heeft een methode ontwikkeld voor het onderzoek van
de lichte mineralen. Dit is van des te meer belang, omdat de Nederlandse
zanden vrijwel geheel uit dit materiaal bestaan. Van Baren scheidde eerst de
niet-karakteristieke kwartskorrels van de overige korrels. Hij telde 100 deeltjes en bepaalde het percentage niet-karakteristieke kwartskorrels. Hierna
werd doorgeteld tot 100 karakteristieke kwartskorrels en werd het percentage verschillende veldspaten, glimmer, glauconiet en gesteente-fragmenten
bepaald. Deze methode is vrij tijdrovend en werd tot heden in tegenstelling
tot de zware-mineralenmethode (zie o.a. Koldewijn, 1955) weinig gebruikt.
De in ons onderzoek toegepaste werkwijze toont overeenkomst met de
door Van Baren geïntroduceerde. Ze is echter veel eenvoudiger en zonder
kennis van mineralen en zonder een polarisatie-microscoop te hanteren. Het
is echter wellicht goed er met nadruk op te wijzen dat zij verder onderzoek
geenszins overbodig maakt. Integendeel, door het gebruik van de hier te beschrijvenwerkwijzezalveelal wèl een effectievere monstername van materiaal
voor mineralogisch onderzoek mogelijk zijn, daar de in het veld rnerkende onderzoeker al tijdens de kartering geïnformeerd zal kunnen zijn omtrent eventuele verschillen
in Jamemtelling, maar daarna is veelal uitgebreid mineralogisch
nodig om uitsluitsel over de aard van de gevonden verschillen te kregen.
2. WERKWIJZE
Het materiaal voor ons onderzoek was afkomstig van dekzandruggen en
stuifzandheuvels. Bij de monstername is vooral gelet op verontreiniging met
humusdeeltjes, houtskoolpartikeltjes en ijzer. In het laboratorium is het
l) Onderzoek verricht met steun van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
e) Universiteit van Amsterdam, Amsterdam. Stichting voor Bodemkartering, Wageningen

materiaal in H,O, (30%) gekookt en behandeld met HCI (25%). Na droging is het zand van de fracties 105-75, 210-150 en 420-300 mu uitgezeefd.
Vervolgens is het gezeefde zand op de kleefkant van een strookje doorzichtig
plakband gestrooid. De losse korrels zijn door omdraaien van het strookje
verwijderd, waarna een strip met gelijkmatig liggende deeltjes overbleef. De
plakbandstrook is tenslotte op een objectglaasje bevestigd en wel met het niet
door zand bedekte deel (fig. l ) .
Met het doel het tellen sterk te vereenvoudigen, is aan de hand van foto's
de grootte van cirkels berekend waarbinnen duizend deeltjes uit de fracties
105-75 en 210-150 mu of vijfhonderd deeltjes uit fractie 420-300 mu op de
doorzichtige plakbandstrook voorkomen (zie fig. 2). Vervolgens is ook een
objectglaasje beplakt met papier, waarop deze cirkels staan aangegeven. Als
nu een objectglaasje met zand op een glaasje met cirkels wordt gelegd (fig.
3), behoeft slechts het aantal karakteristieke bestanddelen binnen vijf cirkels
te worden geteld. Men weet dan hoeveel van deze bestanddelen voorkomen
op f 5000 korrels in de fractie 210-150 mu of 105-75 mu of op f 2500
korrels in de fractie 420-300 mu. Voor het tellen van de witte bestanddelen
wordt een zwarte ondergrond gebruikt, voor de groene, rode en zwarte een
witte.
Daar er overgangen voorkomen van het ene naar het andere ltarakteris4 Fig. 1. Boven- en zijaanzicht van een objectglaasje, waarop een plakbandstrook met zandkorrels is
bevestigdFig. I. Sample of sand adhering to a str$ of transparant
tape mounted on a slide (top-view and side-view)
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Fig. 2. Cirkels voor het tellen van
deeltjes onder een binoculair. Voor
het tellen van witte bestanddelen
wordt een zwarte ondergrond toegevoegd
Fig. 2. Circular areas for the examination
of sand with a stereomicroscofie. By determination of the amount of white component~ a black background is added to
the paper with circular areas
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Fig. 3. Een objectglaasje met minerale deeltjes en cirkels, gereed voor het onderzoek
(boven- en zijaanzicht)
Fig. 3. Sample of sand and paper with circular
areas mounted on a slide ready for the determination of the amount of black components with a
stereomicroscope (tol-view and side-view)
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tieke korreltype van een bepaalde kleur, werd steeds vooral een standaardmonster geteld?)
3. V E R B R E I D I N G D E R ONDERSCHEIDEN C O M P O N E N T E N

a. Groene bestanddelen
In de fractie 105-75 mu worden groene bestanddelen in hoeveelheden van
20jO0of meer2) voornamelijk in de nabijheid van rivieren zoals IJssel, Oude
IJssel en Maas, in een gebied nabij Westerhoven en in westelijk Noordbrabant aangetroffen (fig. 4). De fractie 210-150 mu toont een overeenkomstig beeld. Van de grofste van beide fracties komen hoeveelheden van meer
dan 2°/00slechts voor in het zuidelijk deel van Midden-Limburg en in het
zuidoosten van Noordbrabant.
b. zwarte bestanddelen
Op de kaart van figuur 5, die alleen betrekking heeft op de fractie 105-75
mu, vallen de grote hoeveelheden zwarte bestanddelen op in de monsters,
die afkomstig zijn uit een strook langs de IJssel en de Oude IJssel en in het
bijzonder uit het gebied langs de Maas. Ook blijken de monsters uit Middenen Oost-brabant vrij rijk aan zwarte bestanddelen te zijn.
Bij de fractie 210-150 mu blijken de monsters langs de IJssel, de Oude
IJssel en in het Land van Maas en Waal de grootste hoeveelheden te bezitten.
I n Midden- en oostelijk Noordbrabant zijn geen monsters gevonden die
zwarte bestanddelen bevatten. Opvallend is dat dergelijke
meer dan 2
hoeveelheden wel zijn gevonden in het gebied ten westen van Breda.
In de grofste fractie treffen we wel langs de IJssel en de Oude IJssel
1) De voor deze studie verzamelde monsters werden geanalyseerd door de heren: G. J. van
den Brink, G. Heintzberger, Jhr. F. K. A. Meyer en D. Schoonderbeek. De in de tekst
voorkomende figuren werden door de heren H. C. Bos, W. Bos, P. G. Dusault, B. van den
Oosterkamp, C. P. van der Spek en L. R. J. van Weegel vervaardigd.
Voor de opmerkingen en hulp is verder een woord van dank op zijn plaats voor de heren
Dr. R. D. Crommelin, G. W. de Lange, E. A. Koster, Dr. Ir. J. Schelling, D. Schoonderbeek en J. W. Zwolschen.
De toegepaste indeling in groepen wordt in de volgende paragraaf verklaard.

40

monsters met meer dan 2O/, aan, echter niet in het Land van Maas en Waal
en in Noord-Limburg. I n Midden-Limburg en oostelijk Noordbrabant bevatten evenwel vrij veel monsters 2 of 3O/,,. Dit is eveneens het geval westelijk
van Breda.

+

A

4-8°/0a
8-12°/00
12°/00

>

60k

Fig. 5. Vindplaatsen van monsters met meer dan 3 0 / , , zwarte bestanddelen in de fractie
105-75 mu
Fig. 5. Location of samjles with over 3°/00black components En the 75-105 micronfraction
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c. Rode bestanddelen
Daar de rode bestanddelen in hoeveelheden van 2 O / , , of meer vrijwel uitsluitend in de grofste fractie voorkomen, wordt alleen deze fractie hier vermeld. Opvallend is het aantal monsters met hoeveelheden van 2 O / , , of
meer in een strook langs de Oude IJssel, in het Land van Maas en Waal, het
gebied zuidelijk van Oss, n a b i Westerhoven en in oostelijk ZeeuwschVlaanderen (fig. 6).

Fig. 6. Vind~laatsenvan monsters met 20/00 of meer rode bestanddelen in de fractie
425-300 mu
Fig. 6. Location of samples with 20/0, and more red components in the 300-420 micronfraction
A

d. Witte bestanddelen
De grootste hoeveelheden witte bestanddelen werden in de fractie 105-75
mu bij de eolische afzettingen oostelijk van de IJssel en de Oude IJssel aangetroffen (zie fig. 7).
Ook elders in Overijssel en in de Gelderse Achterhoek zijn monsters met
aanzienlijke hoeveelheden gevonden. Sterk verschilt hiervan de rest van
Nederland. Zo wordt bijvoorbeeld minder dan 15O/,, witte bestanddelen
aangetroffen in de monsters westelijk van de Maas en in enige monsters
uit het lage deel van de Gelderse Vallei.
Een soortgelijk beeld levert de fractie 210-150 mu. Vrij sterk wijkt hiervan de fractie 420-300 mu af. Hierin blijkt een hoeveelheid < 15°/0, vooral
in het zuiden van het land veelvuldig voor te komen, doch ook in de Gelderse Vallei, een gebied westelijk van Hengelo en in geheel noordelijk Nederland, bezitten talrijke monsters deze hoeveelheid. De hoogste percentages
komen ook bij deze fractie in het gebied langs de IJssel en de Oude IJssel
voor (fig. 8).
e. Restgroep
Betrekkelijk grote hoeveelheden restbestanddelen werden in de monsters uit
zuidelijk Nederland en de Gelderse Achterhoek aangetroffen. I n de fractie
105-75 en 210-150 mu werden de grootste hoeveelheden (12O/,, of meer) in
monsters uit het gebied nabij de Oude IJssel en de Maas gevonden.
Bij de grofste fractie komen in Noord-Nederland vrijwel geen monsters
met meer dan 12O/,,, voor. Opvallend is het grote aantal monsters met meer
dan 120/00in het noordelijk deel van de provincie Noordbrabant, in de Gelderse Vallei, het Land van Maas en Waal en in het gebied langs de IJssel
en Oude IJssel.
4. G R O E P E R I N G D E R U I T K O M S T E N

I n de vorige paragraaf werd een overzicht gegeven van de analyse-uitkomsten.
Hieruit verkrijgt men een indruk omtrent de verbreiding en het veelvuldig
voorkomen der afzonderlijke bestanddelen. Daar het echter onze taak is de
gevonden verschillen en de samenhang tussen de uitkomsten te verklaren,
werden aan de hand ervan groepen samengesteld. Verder werd nagegaan
welke van de groepen karakteristiek voor bepaalde gebieden zijn en werd
onderzocht welke associaties1) van groepen kenmerkend voor deze gebieden
zijn.
Getracht werd de uitkomsten op een zodanige wijze te rangschikken dat
zij voor de geologische en geomorfologische opbouw van het natuurlijke
landschap in het gunstigste licht allen.^) Zo zijn bijvoorbeeld - onder
andere in verband met het voorkomen van materiaal ontleend aan de For1) Een associatie is hier dus opgebouwd uit groepen, die ieder afzonderlijk zijn bepaald
door promille-grenzen.
2) Bij de bodemkartering houdt de rangschikkipg veelal verband met de landbouwkundige
waarde. Bij de geoloog is dikwijls de betekenis voor het genetische beeld bij de rangschikking bepalend.

Fig. 9. De hoeveelheid zwarte bestanddelen in de afzettingen nabij Baarle-Nassau
(fractie 105-75 mu)
Fig. 9. Quantity of black component~ in the deposits near
Baarle-Nassau (75-105 micron
fraction)
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Formatie van Kedichem, aan of nabij de oppervlakte
Kedichem Formation on or near thesurface

maties van Kedichem en Sterksel - de gegevens van de zwarte bestanddelen
van de fractie 105-75 mu in een groep met minder dan 4O/,, en in een groep
met 40/,, of meer onderverdeeld. Zou in dit geval 5O/,, als grens gekozen zijn,
dan zouden in het in fig. 9 weergegeven gebied met in de ondergrond de
Formatie van Sterksel, slechts 13 van de 31 monsters tot de groep met 50/,,
of meer behoren, in plaats van 22 bij 4O/,? of meer. De groepen werden dus
met opzet zo gekozen dat volgens de huidige inzichten een geologisch en
geomorfologisch verantwoord beeld werd verkregen, een keuze die weliswaar afhankelijk is van de ervaring en kennis van de onderzoeker.
De gevolgde indeling berust op de gegevens van de fractie 105-75 mu.
Hiervoor geldt de overweging, dat het aantal karakteristieke bestanddelen
binnen deze fractie in de meeste gevallen het grootst is (zie fig. 10).
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Fig. 10. De witte, zwarte en groene bestanddglen in de verschillende fracties (gemiddelden
per gebied)
Fig. 10. White, black and green components in the dzyerentfractions (averages for each area)
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Fig. 11. Het verband tussen
het voorkomen van zwarte bestanddelen en restgroep-bestanddelen in de 29 gebieden
(fractie 105-75 mu)
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Voor de samenstelling der associaties werden slechts de uitkomsten der
zwarte, groene en witte bestanddelen gegroepeerd. De rode bestanddelen
komen hiervoor door de te geringe hoeveelheden in deze fractie niet in
aanmerking. Van de restgroep werd eveneens geen gebruik gemaakt, daar er
bij de monsters verband bestaat tussen de hoeveelheid van deze component
en die der zwarte bestanddelen (zie fig. 11).
Zoals hierboven al werd vermeld, zijn de uitkomsten der zwarte bestanddelen in twee groepen gescheiden (minder dan drO/,, bestanddelen en 4O/,,
of meer). Bij de groene bestanddelen werden eveneens twee groepen onderscheiden: een groep met minder dan 2O/,, groene componenten en een met
20/,,, of meer. Niet minder dan acht groepen werden bij de witte bestanddelen samengesteld. De grenzen ervan werden bij 15, 30, 45, 60, 75, 90 en
1200/00gelegd.
Uitgaande van de onderscheiden groepen zijn 32 verschillende associaties
mogelijk. Worden de associaties op een kaart aangegeven, dan levert het
omgrenzen van de gebieden met een landschappelijk verantwoord beeld
echter moeilijkheden op. Bij de indeling der gebieden werd dan ook een andere werkwijze gevolgd. Zo werden eerst geologische en geomorfologische
kaarten bestudeerd en werden de grenzen die op deze kaarten voorkomen op
de basiskaart ingetekend. Daarna werden voor elk van de drie soorten bestanddelen kaarten gemaakt, waarop werd aangetekend tot welk van de onderscheiden groepen de monsters behoren (zie fig. 12, A, B, C). Wanneer
meer dan 55% van de monsters binnen een bepaalde oppervlakte tot één
groep behoorde, werd nagegaan of dat kaartdeel in aanmerking kwam om
als gebied te worden aangegeven. Hierbij werd eerst aandacht besteed aan
de groene bestanddelen en daarna aan de zwarte en witte, een volgorde die
verband houdt met de aan de bestanddelen toegekende waarde.
Werd het verantwoord gevonden een gebied in verband met het voorlcomen van een groep te omgrenzen, dan werd uitgezocht welke andere groepen bij meer dan 55% der monsters binnenhet gebied voorkwamen, om ten-
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1. Gebied met een associatie van >Z0/o0 groene,>4°/o,

zwarte en 30-45°/e0 w i t t e bestanddelen. Deze
hoeveelheden zijn gevonden i n respectievelijk 60%, 75% en 70% der 20 monsters
~ and 3 0 4 5 ° / 0 ~white components i n 60%, 75% and 70°/0
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4°/00 zwarte en 15-30°100w i t t e bestanddelen. Deze
2. Gebied met een associatie van
hoeveelheden zijn gevonden i n respectievelijk 75%, 85% en 70% der 20 monsters
Area with an association of <2°/00 green, <4°100 black and f5-30°/,0 white components in 7S0I0, 85°/0 and 70°/0
respectively of the 20 samples

Fig. 12. Voorbeeld van de gevolgde werkwijze bij de indeling in gebieden
Fig. 12. Examble of the method of areal class$cation

slotte een bepaalde associatie voor het gebied te kunnen aangeven (zie
tabel 1). Bij de op deze wijze gevonden associatie werd dus niet als eis gesteld
dat ieder afzonderlijk monster van een gebied deze drie groepen (zie als
voorbeeld fig. 12D) moet bezitten, doch wel dat iedere groep afzonderlijk bij
minstens 55% van het totale aantal monsters aanwezig dient te 2ijn.l)
Aldus werden 29 gebieden onderscheiden (zie tabel 1). Hiervan zijn er vier
met dezelfde associatie. Twee andere associaties komen ieder driemaal voor
en drie associaties ieder tweemaal. Verder zijn drie complexen onderscheiden. Per gebied bezit meer dan 70% van de monsters tenminste twee van de
drie groepen van een associatie.
Uit de gemiddelde samenstelling van de monsters der gebieden met dezelfde associaties blijkt dat niet alleen de samenstellingen van de fractie
105-75 mu, doch tevens die der andere fracties onderling geen belangrijke
verschillen vertonen. Een uitzondering vormen echter de monsters van gel) Deze werkwijze is enigszins vergelijkbaar met die bij bodemkundige en geologische
karteringen. Hierbij worden in feite ook de dominerende kenmerken per omgrensd gebied
aangegeven.
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TABEL
1. Aantal onderzochte monsters, gemiddelde hoeveelheden groene, zwarte en witte bestanddelen (kO/00) in de fracties 420-300,
210-150 en 105-75 mu en samenstelling van de associaties in de 29 onderscheiden gebieden
TABLE
1. Numbers of samples inriestigated, auerage amounts ofgreen, black and white components (in %o) in the 300420,150-210 and 75405 micronfractiom
and the compositwn o f the associatiom in the 29 digrent areas

z

x: minder dan 1°/oo/ less than 1°/,O.

33 Surhuisterveen - Assen

32 Dekzandgordel Friesland

3 1 Drachten - Winschoten

30 Vecht- e n Dinkelstreek

28 Berkelgebied

27 Beekduinen van
Midden-Overijssel

26 Hengelo

24 Enschede
25 Den Ham - Goor

23 Raalte - Laren

22 Wesepe - Lichtenvoorde

2 1 Vorden - Dinxperlo

20 IJsselduinen

19 Randzanden Utrecht
en Veluwe

18 Gelderse Vallei

17 Stuwwallen dekzand
Utrecht en Veluwe

bied 26 (Hengelo). Hier wijken de percentages van de fractie 2 10-150 mu
vrij sterk af van die uit de gebieden 1 en 33, resp. Zeeuwsch-Vlaanderen en
Surhuisterveen-Assen.
5. DE GEBIEDEN

a. Noord-Nederland
Tot Noord-Nederland wordt hier het deel van de drie noordelijke provincies gerekend dat bekend staat als het glaciale plateau. Dit gebied bezit
een min of meer aaneengesloten pakket keileem aan of nabij de oppervlakte.
I n deze publikatie worden ook hiertoe gerekend het Groningse veengebied
met zand in de ondergrond en het dekzandgebied.
I n Noord-Nederland werd een drietal gebieden onderscheiden. Hiervan
is gebied 31 (Drachten en Winschoten) verreweg het grootst. De zuidgrens ervan
valt samen met die van het glaciale gebied. In het noorden en westen grenst
het gebied resp. aan de gebieden 33 en 32. De keileernhoogten van Gaasterland, evenals die van Groningen (zie fig. 13) zijn hiertoe gerekend, terwijl
ook het Groningse dekzandgebied, al of niet door veen bedekt, hierbinnen
valt.
Wat de herkomst van het zand betreft, menen we dat slechts zeer weinig
materiaal direct aan de grondmorene ontleend zal zijn. Dit is echter wel
indirect het geval. Sneeuwsmeltwater en het water der beken zal de grondmorene sterk hebben aangetast. De fijne bestanddelen van het verspoelde
materiaal zullen door de wind in droge tijden uit de beekdalen zijn opgenomen en op het plateau zijn afgezet. Dat de Groningse dekzandmonsters
dezelfde samenstelling vertonen als die van het glaciale gebied, valt niet te
verwonderen. I n de nabijheid van dit gebied vond vrij sterke aantasting van
de grondmorene plaats en veel van het materiaal zal hier terecht zijn gekomen. Hetzelfde geldt voor de duinen langs de Hunze (fig. 13).
Ook gebied 33 (Surhuisterueen-Assen) is een deel van het Drents-Friese
glaciale plateau. I n dit gebied werden veel monsters aangetroffen, die in vergelijking met gebied 31 een vrij hoog percentage witte bestanddelen in de
fractie 105-75 mu bevatten. Bij de twee grovere fracties van deze monsters is
het verschil in samenstelling ten opzichte van gebied 31 veel geringer. Dit
kan erop duiden dat in de ondergrond aanwezig fijnkorrelig materiaal door
de wind is opgenomen. Deze monsters liggen namelijk in een gebied waar
potklei aan de oppervlakte voorkomt. De zware potklei zal moeilijk materiaal voor stuiving geleverd kunnen hebben, doch het is wel waarschijnlijk
dat samen met potklei andere fijnkorrelige premorenale afzettingen tijdens
de periode van stuiving hebben gedagzoomd. We menen dus dat in dit gebied de invloed van het dagzomende materiaal vrij groot is geweest; dit in
tegenstelling tot gebied 31 waar het materiaal in hoofdzaak uit de beekdalen
afkomstig zal zijn geweest.
Gebied 32 (Dekzandgordel Friesland) bestaat voornamelijk uit een strook vrij
hoge zandgronden, die zich van enige afstand oostelijk van Leeuwarden in
zuidoostelijke richting uitstrekt. Dit gebied valt samen met de zgn. Friese
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Gronings hoogveengebied met dekzand
i n deondergrond
Groningenpeat area with cover rond in the
subsoil

Noordnederlands keileemgebied
Bouldcr clay area in the north ofthe Netherlands
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dekzandgebied van Friesland
hilly cover sand area i n Riesbnd

------rivierduinen
river bonk dunes

arenzen tussen de onderscheiden dekzandgebieden
boundaries of the different cover sand areaa

Fig. 13. De onderscheiden gebieden in het noorden van Nederland
Fig. 13. The various areas in the north of the Netherlands

dekzandgordel. De monsters uit dit gebied bevatten de geringste hoeveelheden karakteristieke bestanddelen van Noord-Nederland, hetgeen vooral
in de hoeveelheid witte componenten tot uitdrukking komt. Het verschil in
samenstelling tussen de fracties onderling is zeer gering. Er zijn aanwijzingen
dat het zand uit westelijke richting is aangevoerd.

b. Midden-Nederland
Tot Midden-Nederland wordt het gebied gerekend dat zich bevindt ten
zuiden van het Noordnederlandse glaciale plateau en ten noorden van de
Rijn.
Het eerst wordt hier gebied 18 (Gelderse Vallei en de aangrenzende lage dekzandgebieden) genoemd. Het is een overwegend laag gelegen en vlak zand-
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hooggelegen midden-pleistocene afzettingen met plaatselijk dekzand o f stuifzand
high middle pleistocene deposits with local cover sand or shifting sand

,,-. .

gordelyan reliëfrijke eolischeafzettingen o m de midden-pleistoceneafzettingen (gebied 1 9 )
belt of hilly eolian deposits surrounding the Middle Pleistocene depasits (area 1 9 )
gebied met reliëfarme eolischeafzettingen(gebied 18)
area of flat eolian deposits (area 18)

Fig. 14. De ligging van de gebieden 18 en 19 en de geomorfologische gesteldheid van de
Gelderse Vallei en omgeving
Fig. 14. The situation of areas I8 and 19 and the geomorphologicalfeatures of the Gelderse Vallei and
its vicinity

gebied, afgewisseld door vrij lage dekzandruggen en beekduinen (fig. 14).
Evenals bij de Friese dekzandgordel treffen we hier slechts geringe hoeveelheden karakteristieke bestanddelen aan. Ook zijn er geen belangrijke verschillen in samenstelling tussen de fracties onderling. We menen dat het
zand voor een groot deel afkomstig is uit sneeuwsmeltwaterafzettingen, die
in de vorm van puinwaaiers langs de stuwwallen liggen. Het zand is door de
wind uit de periodiek droogvallende laagten van die puinwaaiers gestoven.
Gebied 18 wordt aan een zijde begrensd door gebied 19 (Randzanden
Utrecht-Veluwe). Het bestaat uit betrekkelijk hoog gelegen zandgronden, die
als het ware een gordel om de stuwwallen en de fluvioglaciale afzettingen

vormen. Deze zanden bevatten meer witte bestanddelen dan de monsters
van de Gelderse Vallei en vormen wat samenstelling betreft, een overgang
naar de eolische afzettingen van sommige delen van de stuwwal. We menen
dat ook dit materiaal grotendeels door sneeuwsmeltwaterafzettingen geleverd zal zijn, doch dat het door de kortere transportafstand en bovendien
door bijmenging van materiaal, direct afkomstig van de stuwwal, de iets afwijkende samenstelling bezit.
I n gebied 17 (Stuwzerallendekzand Utrecht- Veluwe, niet vermeld op de bijlage
in kleur) komen hier en daar plekken voor met eolisch zand, waarvan sommige zich tot stuifzand hebben ontwikkeld. De zanden'zijn dikwijls vrij grof
en ook daardoor verschillen zij van die der Gelderse Vallei. We menen dan
ook te doen te hebben met lokaal materiaal, dus met zand dat slechts over
geringe afstand door de wind werd vervoerd. De zgn. pseudo-osar bestaan
uit dit zand. Ook zijn er gegevens die erop wijzen dat sommige stuifzanden
uit dit materiaal bestaan. Wat de samenstelling betreft, dient vermeld te
worden dat dit zand meer witte en zwarte bestanddelen bevat dan dat der
Randzanden (gebied 19).
Ten oosten van de IJssel werden de volgende gebieden onderscheiden.
Gebied 20 (IJsselduinen) bestaat uit materiaal dat gezien zijn ligging slechts
over zeer geringe afstand door de wind getransporteerd kan zijn. Opvallend
is in dit gebied het relatief hoge percentage witte bestanddelen in de onderzochte fracties. Ook worden in de monsters betrekkelijk grote hoeveelheden
zwarte en groene componenten aangetroffen. De oostelijke grens van de
zanden valt samen met die van de jong-pleistocene rivierafzettingen in de
ondergrond. Tot dit gebied behoort ook de strook rivierduinen langs de
noordoostelijke oever van de Oude IJssel.
Gebied 21 (Vorden-Dinxperlo) vormt als het ware een overgang van het
vorige naar het meer oostelijk gelegen gebied 22. Het strekt zich in oostelijke
richting ongeveer even ver uit als de in fig. 15 aangegeven westelijke terreinverheffingen.
Wat de samenstelling betreft vallen ook hier de grote hoeveelheden witte
bestanddelen op. Evenals bij het materiaal van gebied 20 treffen we vrij
grote verschillen in samenstelling tussen de fracties onderling aan.
Gebied 22 (Wesepe-Lichtenuoorde) bevat minder witte bestanddelen dan de
monsters in het bovenvermelde gebied. Ook dit gebied beschouwen we als
een overgangszone en wel van het vorige naar gebied 23. De oostelijke grens
werd gelegd bij die van duidelijk in het terrein zichtbare ruggen (zie fig. 15).
Gebied 23 (Raalte-Laren) bevat minder karakteristieke bestanddelen dan
het vorige gebied. Er is dus, wat o.a. uit de hoeveelheden witte bestanddelen
blijkt, een duidelijke afname in oostelijke richting (fig. 16). We menen dat
- met uitzondering van het nabij Aalten gelegen gedeelte - ook hier een zeer
groot deel van het zand uit de IJssel afkomstig is. Het moet door westelijke
winden landinwaarts zijn getransporteerd. Tijdens het transport zal door
aantasting der deeltjes en door opname van lokaal materiaal een verarming
plaatsgevonden hebben. Het arme lokale materiaal zou afkomstig kunnen
zijn van de stuwwallen en van fluvioglaciale afzettingen. Hetzelfde geldt
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Fig. 16. Decrease in white comjonents in an easterly direction in Ouer~sselProvince (for A-B see
fig. 15)

tamelijk hoog gelegen zanden, waarvan het materiaal grotendeels afkomstig
zal zijn van sneeuwsmeltwaterafzettingen rondom de stuwwallen. De stuwwallen bestaan hier grotendeels uit gestuwd oostelijk materiaal, min of meer
vermengd met door de Rijn aangevoerd zand en grind.
De monsters van het zand uit de zone rondom de stuwwal en de monsters
uit andere delen van dit gebied (exclusief die uit de beekduinen), hebben
dezelfde samenstelling. We achten het zeer waarschijnlijk dat bovengenoemde sneeuwsmeltwaterafzettingen sterk verbreid in de ondergrond liggen
en daar arm materiaal geleverd hebben.
Gebied 25 grenst in het oosten aan gebied 26 (Hengelo), een gebied dat gekenmerkt wordt door terreinverheffingen die bestaan uit tertiaire afzettingen, keileem, fluvio-glaciaal en andere mid'den-pleistocene sedimenten. Het
dekzand van dit gebied is waarschijnlijk afkomstig uit verspoeld materiaal
van bovengenoemde afzettingen. Het gebied ten oosten hiervan, gebied 24
(Enschede), is door een groot aantal erosiegeulen doorsneden. Deze geulen
liggen voor een deel in tertiair materiaal. Ongetwijfeld zal zeer veel dekzand
uit deze geulen afkomstig zijn.
De beekduinen van Midden-Overijssel zijn ondergebracht in gebied 27. Ze bevatten in het algemeen meer witte bestanddelen dan de zanden in de naaste
omgeving, Het materiaal zal voor een deel uit het nabije Duitsland aflcomstig zijn. De grotere rijkdom aan witte bestanddelen zal voor een deel te
danken zijn aan het geringe transport door de wind.
Langs de Berkel, gebied 28, komen zanden voor die door kleur en korrelgrootte-samenstelling opvallen. Ze zijn rijker aan witte bestanddelen dan de
beekduinen van midden-Overijssel en zeer veel armer aan witte componenten dan de IJsselduinen.

I n het Dinkel- en Vechtgebied worden eveneens rivierduinen aangetroffen
(gebied 30). Gemiddeld zijn deze zanden armer aan witte bestanddelen dan
die langs de Berkel, al komen plaatselijk grote verschillen voor. Zo zijn de
zanden in de onmiddellijke nabijheid van de Vecht rijker aan witte bestanddelen dan de overige, die op enige afstand ervan liggen. Een te gering aantal
monsters is er de oorzaak van dat hier geen verdere onderscheidingen gemaakt konden worden.
Hiertoe wordt het ten zuiden van de Rijn gelegen gebied gerekend. Het
eerste gebied waarbij wordt stilgestaan, vormt een deel van het Land van Maas
en Waal ,(gebied 16). Hier treffen we rivierduinen aan die, wat de samenstelling betreft, door de geringe hoeveelheid groene bestanddelen verschillen
van de rivierduinen in het gebied Heythuizen-Gennep (gebied 13). Door
het Dal van de Niers moeten in de laatste ijstijd grote hoeveelheden materiaal
zijn aangevoerd en zeer waarschijnlijk is deze aanvoer de oorzaak van het
bovenvermelde verschil.
Gebied Heythuizen-Gennep (gebied 13) maakt, met uitzondering van het dal
nabij Heythuizen, evenals het hierna te noemen gebied Horn-Montfort, deel
uit van het jong-pleistocene stroomgebied van de Maas. I n het gebied tot
even ten noorden van Heythuizen zijn zanden aanwezig, die waarschijnlijk
ontstaan zijn door vermenging van uit de Maasbedding afkomstig zand met
materiaal dat uit noordwestelijke richting werd aangevoerd. De samenstelling der overige monsters duidt op vermenging van Maasmateriaal met dat
van andere afzettingen, zoals Rijnzand. Opvallend is in dit gebied het hoge
aantal zwarte en groene bestanddelen in de fracties 105-75 en 210-150 mu.
Op enige plekken viel het op dat het hoogste percentage witte bestanddelen
direct nabij de Maas of een voormalige Maasbedding wordt aangetroffen.
Hetzelfde geldt in enige mate voor de hoeveelheid zwarte en groene bestanddelen.
De monsters binnen gebied Horn-Montjìort (gebied 14) bevatten opvallend
weinig witte bestanddelen. De hoeveelheid zwarte componenten is vrij hoog,
evenals die der groeve bestanddelen. Het gebied ligt aan beide zijden van
de Maas en behoort tot het stroomgebied van de jong-pleistocene Maas. Dit
duidt erop dat de Maas weinig witte, doch veel zwarte en groene bestanddelen heeft aangevoerd.
Gebied 8 (Made-Oss), vormt de noordelijke rand van het Noordbrabantse
zandlandschap, een gebied waar veel stuifzanden zijn. Opvallend is hier het
hoge aantal witte bestanddelen in de monsters, evenals de vrij grote hoeveelheid zwarte componenten.
De monsters van gebied 9 (Teteringen-De Rips, zie de kaart in kleur) bevatten gemiddeld evenveel zwarte bestanddelen als die van het gebied MadeOss, doch de hoeveelheid witte bestanddelen neemt in zuidelijke richting af.
Opvallend zijn de in het middelste deel van het gebied noord-oostlzuid-west
verlopende ruggen. Het is zeer wel mogelijk dat deze ruggen ontstaan zijn
door zand, dat uit he noordwesten werd aangevoerd. Is dit juist, dan zal de
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Fig. 17. De ligging van de hoge zandgronden volgens de Bodemkaart van Nederland,
schaal 1:200000, en de mogelijke fasen van dekzanduitbreiding in de gebieden 8 en 9
Fig. 17. The high sandy soils according to the Soil M a p of the Netherlands scale 1:200000 and the
possible stages of extension of cover sand in areas 8 and 9

rug van fase l het oudst zijn, die van fase 2 nadien zijn gevormd en dan zullen de zanden nabij Made, Waalwijk en Oss het laatst zijn afgezet (fig. 17).
Bij de monsters van gebied 10 (Goirle- Venry) neemt de hoeveelheid witte
bestanddelen in zuidelijke richting duidelijk af. De hoeveelheid zwarte bestanddelen blijft vrijwel gelijk. De afname aan witte bestanddelen (die ook
geldt voor de gebieden Made-Oss en Teteringen-De Rips) zou verklaard
kunnen worden door een verandering in samenstelling tijdens het transport
door de wind. Het zand, dat het dichtst bij de bron ligt, zou dan de meeste
witte componenten bevatten. Door selectieve erosie tijdens het transport kan
een verarming opgetreden zijn.
Gebied 12 (Westerhoven) ligt zuidelijk van het bovengenoemde gebied. De
monsters ervan bezitten een hoog percentage witte bestanddelen. Ook
wordt het gebied gekenmerkt door de aanwezigheid van relatief veel groene
bestanddelen.
De hoeveelheid witte bestanddelen kan verband houden met de opname
van materiaal uit de ondergrond (Formatie van Sterksel, zie fig. 18). Ver-

Formatie van Sterksel aan of nabij de oppervlakte, volgens de Bodemkaart van Nederland, schaal
1 :200 000
Sterksel Formation on or near the surface, as shown on the Soil M a p of the Netherlands, scale 1 : 2 0 0 0 0 0
noordgrens van gebied met Maasbestanddelen in de ondergrond volgens Zonneveld (1958)
northern boundary of the area containing Maas components in the subsoil according to Zonneveld ( 1 9 5 8 )
noordgrens van gebied 12
northern boundary of area 12

Fig. 18. De ligging van gebied 12 en de noordelijke begrenzing van de zone waar Maasbestanddelen in de ondergrond voorkomen.
Fig. 18. Area I2 and the northern boundary of the area where Maas components occur in the szlbsoil

der valt het op dat de grens van het gebied waar Zonneveld (1958) in de
ondergrond nog Maascomponenten aantrof, op geringe afstand van de
noordelijke grens van dit gebied ligt (zie fig. 18). Het voorkomen van de
groene bestanddelen kan door de aanwezigheid van deze Maasbestanddelen
verklaard worden; die van de witte bestanddelen met de opname van ander
lokaal materiaal.
Gebied 2 (Halsteren) wordt in het noorden en westen begrensd door mariene
afzettingen. Zij vormen het meest westelijke deel van de noordrand van
Noordbrabant. Opvallend zijn de voor Noordbrabant vrij hoge percentages
groene, zwarte en witte bestanddelen. I n het zuidelijke en oostelijke deel
neemt de hoeveelheid witte bestanddelen af (zie ook fig. 19 en 20). De zuidelijke grens van het gebied wordt gevormd door stuifzanden en hoge tot vrij
hoge zandgronden van gebied 5 (Wouw). Voor de herkomst van Bet materiaal zij verwezen naar de beschrijving van dit gebied.
Gebied 3 (Woensdrecht) wordt gekenmerkt door uitgestrekte stuifzandterreinen en hoge zandgronden. De oostelijke grens valt samen met die der
stuifzanden (zie fig. 19). De hier verzamelde monsters bezitten vrij veel
zwarte bestanddelen, doch duidelijk minder witte en groene componenten
dan in de aangrenzende onderzochte gebieden (zie tabel l en fig. 20). Op
de herkomst van het materiaal wordt in het onderstaande nader ingegaan.
I n gebied 5 (Wouw) werden monsters aangetroffen die betrekkelijk veel, hoewel gemiddeld iets minder groene bestanddelen bevatten dan die van gebied
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Fig. 19. De ligging van gebied 3 en van de hoge zandgronden en stuifzanden
Fig. 19. Area 3 and the high sandy soils and shifting sands

Halsteren. De hoeveelheden witte bestanddelen zijn eveneens iets geringer
en er is een vrij duidelijk verschil bij de zwarte componenten (zie tabel 1).
De gevonden verschillen zijn te verklaren door aan te nemen, dat er aanvoer van materiaal uit noordelijke tot noordwestelijke richting heeft plaatsgevonden. Het door de wind opgenomen zand zal tijdens het transport door
opname van lokaal materiaal en door selectie zodanig van samenstelling
veranderd zijn dat in de transportrichting de hoeveelheid witte, groene en
zwarte bestanddelen afnam. Het eolisch materiaal van gebied Woensdrecht
zal echter in hoofdzaak door westelijke wind zijn aangevoerd.
De monsters van gebied 4 (Bosschenhoofd) bezitten minder witte bestanddelen dan die in gebied Halsteren. In beide gebieden kan materiaal uit

i2

i1

39

i&

75

m

77 78

76
O

no.

l

2

3

4km

zwarte bestanddelen (fractie 105-75 mu)
black componenu (75-105 micron fraction)
groene bestanddelen (fractie 105-75 mu)
green componenu (75-105 micron fraction)

Fig. 20. De afname van de witte en groene bestanddelen in zuidelijke richting nabij
Bergen op Zoom (zie voor de ligging van A-B fig. 19)
Fig. 20. The decrease in white and green components in a southerly direction near Bergen op S o m
(for A-B see j g . 19)

noordelijke richting zijn aangevoerd, maar in Bosschenhoofd dan wel in geringere mate dan in Halsteren. Vooral zal hier lokaal materiaal door de
wind zijn opgenomen.
De zuidelijke grens van het gebied werd gelegd bij een reeks hoge zandgronden ten noorden van de weg Breda-Rosendaal.
Gebied 7 (Rucphen) wordt gekenmerkt door monsters met geringe hoeveelheden witte en zwarte bestanddelen en nagenoeg geen groene componenten.
De oostelijke grens van het gebied valt vrijwel samen met de grens van de
Formaties van Kedichem en Sterksel.
I n gebied l (Zeeuwsch- Vlaanderen) werden in de dekzandstrook langs de
Belgische grens 21 monsters genomen (in het westelijk deel 9 en in oostelijk
Zeeuwsch-Vlaanderen 12). Het dekzandgebied wordt daar gekenmerkt
door een groot aantal noordoost-zuidwest verlopende ruggen. Uit de ligging
van een duidelijk paraboolduin kan geconcludeerd worden dat het zand
door zuidwestelijke winden is afgezet. Hoewel er een gering verschil in samenstelling tussen het westelijke en het oostelijke deel van Zeeuwsch-Vlaanderen bestaat, werd hierin geen aanleiding gevonden om twee afzonderlijke
gebieden te onderscheiden. Het vermelde verschil komt alleen bij de witte
bestanddelen voor. Het gemiddelde percentage van de witte bestanddelen
blijkt namelijk in alle onderzochte fracties uit het westelijk deel iets hoger
te zijn dan in die uit het oostelijk deel. Figuur 21 geeft een indruk van de gevonden verschillen bij twee fracties.
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Fig. 21. De hoeveelheid witte bestanddelen in de fracties 105-75 mu en 420-300 mu in
Zeeuwsch-Vlaanderen
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6. H E R K O M S T EN T R A N S P O R T VAN D E E O L I S C H E
ZANDEN VAN P L E I S T O C E E N NEDERLAND

De vraag kan gesteld worden of het in de vorige paragrafen beschreven onderzoek nieuw licht op de herkomst van de dekzanden werpt. Uit de beschrijving van de gebieden komt naar voren dat er slechts enige malen aanleiding bestaat om aan te nemen, dat zand rechtstreeks door de wind uit oudof midden-pleistocene afzettingen is opgenomen en verplaatst. Ook is het
waarschijnlijk dat grote hoeveelheden materiaal slechts in bijzondere gevallen direct aan deze afzettingen zijn ontleend, namelijk wanneer het ter
plaatse aanwezige materiaal geen klei of grind bevat. Z i n deze componenten wel aanwezig, dan is het weliswaar mogelijk dat enig materiaal door de
wind werd opgenomen, doch grind zal bij stuiving al spoedig een beschermend dek gevormd hebben en klei zal vanwege de korrelgrootte en het vochtgehalte vrijwel iedere belangrijke stuiving uitgesloten hebben. We achten
het danook, mede op grond van dit onderzoek het meest waarschijnlijk, dat
de oud- en midden-pleistocene pakketten tijdens de Wurmtijd in hoofdzaak
indirect materiaal voor stuiving geleverd hebben en wel wanneer de ter plaatse aanwezige afzettingen door water wenden aangetast. Hierbij trad sortering
op, waardoor grof van fijn materiaal werd gescheiden. De door deze sortering ontstane zandpakketten waren onder droge omstandigheden zeer gevoelig voor winderosie. W e menen daarom dat de in de Wurmtijd aanwezige rrivier-

en beekbeddingen de belangrijkste leveranciers voor dekzand geweest zullen zijn.
De i n dit onderzoek betrokken monsters stammen uit nabij de oppervlakte
liggende zanden, die met uitzondering van de stuifzanden in hoofdzaak van
laatglaciale ouderdom zijn. Het zijn dus zanden, die in een tijd van een
min of meer aaneengesloten vegetatie zijn afgezet. De aard van de vegetatie
was van grote invloed op de afstand, waarover het zand door de wind werd
getransporteerd. Zo zullen in die tijd struiken als zandvangers gefungeerd
hebben en verdere stuiving onmogelijk gemaakt kunnen hebben. Ook door
de aanwezigheid van vochtige plekken, moerassen en water, zal het zand
slechts over min of meer korte afstand zijn vervoerd.
Dit wil niet zeggen, dat alle dekzanden van Wurmouderdom onder soortgelijke omstandigheden tot afzetting zijn gekomen. Zo was er ten tijdevan
de hevigste koude geen bodembedekkende vegetatie (zie Van der Hammen,
Maarleveld, Vogel & Zagwijn, 1967) en ook werd het transport in die tijd
niet of slechts in geringe mate belemmerd door water. Met andere woorden:
in zo een tijd kon het transport van zand zeer omvangrijk zijn en de transportafstand zeer veel groter dan die van de in dit artikel beschreven zanden.
Onderzoek van de toen afgezette dekzanden zal ons meer gegevens over de
herkomst van dit materiaal kunnen verschaffen.
7. SAMENVATTING

Schrijver dezes heeft een onderzoek ingesteld naar de samenstelling van de
Nederlandse dekzanden. De monsters zijn geanalyseerd met behulp van de
zgn. plaltbandmethode. Vervolgens zijn de monsters ingedeeld naar de volgende kenmerken in de fractie 105-75 mu: <2O/,, of >2O/,, groene bestanddelen, <4O/, of >4°/oozwarte bestanddelen en <15, 15-30, 30-45, 45-60,
60-75, 75-90, 90-120 of > 120°/,, witte bestanddelen. Bij deze indeling zijn
32 combinaties in groene, zwarte en witte bestanddelen mogelijk, maar in
het onderzoek kwamen er niet meer dan 14 voor. Aldus konden 29 verschillende gebieden worden onderscheiden. Deze worden in dit artikel beschreven, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de herkomst van het zand.
Wat dit laatste betreft, wordt aangenomen dat in sommige gevallen het zand
van loltale herkomst is, maar dat het meestal is aangevoerd uit de periodiek
droogvallende rivier- en beekbeddingen. Of het over lange of korte afstand
is verplaatst, hangt af van het al of niet aanwezig zijn van vegetatie.
Juni 1967
8. S U M M A R Y

The present writer made a study of the composition of Dutch cover sands,
the samples being analysed by the adhesive tape method and then classified
according to the following characteristics in the 75-105 micron fraction:
<2O/,, or
green components, <4O/,, or >40/,, black components, and
<15, 15-30, 30-45, 45-60, 60-75, 75-90,90-120 or >1200/,, white component~.This classification could give 32 combinations of green, white and
black components, but only 14 occurred in the investigation. I n this way it
was possible to distinguish 29 different areas which are described in the

present article, the origin of the sand also being discussed. I t is assumed that
in certain cases the latter is of local origin, but usually it is brought down
from the beds of rivers and brooks that periodically dry up. The distance it is
transported depends mainly on the presence or absence of vegetation.
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